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Správa z mobility 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 

TYP MOBILITY ERASMUS+: štúdium / stáž počas štúdia / absolventská stáž 

AKADEMICKÝ ROK (v ktorom som mobilitu absolvoval/-a): 2020/2021 

ROČNÍK (v ktorom som mobilitu absolvoval/-a): 2. (druhý) 

DĹŽKA MOBILITY (pri štúdiu – ZS/LS/celý AR; pri stáži stačí počet mesiacov): LS 

JAZYK MOBILITY: francúzsky 

BOLA TO MOJA PRVÁ MOBILITA:  

Áno  

Nie – už som sa mobility predtým  zúčastnil/-a (typ mobility/akademický rok/ročník): 

 

INFORMÁCIE O HOSTITEĽSKEJ INŠTITÚCII: 

TYP PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE: lekáreň/farmaceutická firma/zahraničná univerzita 

NÁZOV PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE: La Faculté de Pharmacie de Paris - Université Paris Cité 

KRAJINA STÁŽE: Francúzsko 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE A RADY PRE UCHÁDZAČOV: 

ZDROJ INFORMÁCIÍ O MIESTE STÁŽE (kde som sa dozvedel/-a o svojej prijímajúcej 

inštitúcii – na webovej stránke fakulty, od svojho školiteľa, od spolužiaka – bývalého 

Erasmáka, z vlastných zdrojov): na webovej stránke fakulty 

KOMUNIKÁCIA SO ZAHRANIČNOU INŠTITÚCIOU (kedy je ideálne začať s komunikáciou, 

ako prebiehala komunikácia a i.): Komunikácia prebehla cez školský mail, najlepšie je začať 

komunikáciu čo najskôr po akceptovaní. 

UBYTOVANIE (kedy je ideálne začať s hľadaním ubytovania, v akých cenových reláciách sa 

ubytovanie pohybuje, prípadne odkaz na zdroje vyhľadávania a i.): Taktiež je vhodné začať 
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riešiť čo najskôr po potvrdení Erasmu (akceptácii). Ceny ubytovania sa líšili podľa polohy 

a požiadaviek, ktoré ste na ubytovanie mali. Internáty v Paríži sa cenovo pohybovali od 200 

až po 500 eur. Aj zahraničná univerzita (jej koordinátor) ponúkla svoju pomoc pri hľadaní 

ubytovania. Prípadne sú vhodné stránky na hľadanie bytov ako airbnb, booking a ja osobne 

som si ubytovanie našla cez stránku parisattitude.com 

 

DOPRAVA (praktické informácie k miestnej doprave, aká forma cestovania/prepravy je 

výhodnejšia vzhľadom na cenové relácie a veľkosť miesta stáže a i.): Vzhľadom na veľkosť 

Paríža je vhodné využívať na prepravu buď metro alebo zdieľané bicykle. Osobne odporúčam 

bicykle Velib, ktoré majú stanice po celom meste (nie je problém ich, kdekoľvek zaparkovať 

alebo si ich požičať), cyklotrasy sú dobre vybudované cez celé mesto a keď niekde náhodou 

nie sú, vodiči cyklistov rešpektujú a sú na nich zvyknutí. Predplatné na Velib sa oplatí si kúpiť 

na celý rok (nie je možnosť 6 mesiacov) a toto ročné predplatné stojí okolo 19 eur. Pri 

bicyklovaní môžete spoznávať mesto a rýchlejšie sa v ňom začnete orientovať, než keď 

cestujete metrom v podzemí. Jednorazový lístok na metro stojí 1.90 eur a sú dostupné aj iné 

tarify, stačí si ich pozrieť na internete. 

 

ĎALŠIE PRAKTICKÉ RADY, SKÚSENOSTI A ZÁŽITKY Z MOBILITY (čo by uchádzači mali 

určite vedieť pred nástupom na mobilitu):  

Nebáť sa opýtať keď niečomu nerozumiete, ste stratený alebo vás niečo jednoducho 

zaujíma. Ak sa slušne spýtate, v 90% prípadov vám dotyčný rád pomôže.  

Dávať si pozor na hodnotné veci, najmä v metre na mobil/peňaženku (všetkým mojim 

kamarátom a aj mne niečo ukradli). 

Na dobré, lacné stravovanie odporúčam študentské reštaurácie Crous, ktoré sú po celom 

meste. Obed stojí 3,30 eur (počas môjho Erasmu bol za 1 euro) pre študenta. Je ale potrebné 

si na zahraničnej škole vybaviť IZLY študentskú kartičku (obdoba ISICu). 

S ostatnými erasmákmi sa dá ľahko spojiť cez WhatsApp skupiny, do ktorých sa viete 

prihlásiť cez Facebookovú skupinu, napr. moja skupina sa volala ESN ERASMUS PARIS 

2021-2022 (dohadujú sa tam aj spoločné stretnutia, prehliadky mesta, aktivity, večierky...). 
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"RADŠEJ TO RAZ VIDIEŤ, AKO O TOM STOKRÁT POČUŤ" (čo by uchádzači mali určite 

vidieť pred nástupom na mobilitu 😊 – miesto určené pre fotodokumentáciu): 
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Budova farmaceutickej fakulty ↑ 

 

KONTAKT V PRÍPADE OTÁZOK:  

Facebook: Katarína Hoffmannová 

Mail: hoffmannova.katka@gmail.com 

 

Vyplnením a odoslaním Správy z mobility dávam svoj súhlas k jej uverejneniu na webovej 

stránke Farmaceutickej fakulty UK (časť Medzinárodné vzťahy). 
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